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Številka:  
Datum:    12. 08. 2021 

 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

28. seje Sveta Krajevne skupnosti Solkan, ki je bila v petek, 12. avgusta 2021, 
ob 19.00 v Domu KS Solkan, Trg J. Srebrniča 7 
 

PRISOTNI:  lista prisotnosti je v arhivu. 

 

Sejo je vodil podpredsednik Sveta KS Jaka Rijavec in predlagal naslednji 
 

d n e v n i    r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 27. seje Sveta KS z dne 16.7.2021 in pregled sklepov 

2. Organizacija krajevnega praznika 

3. Določitev udeležencev sestanka s Salonit Anhovo glede kamnoloma 

4. Ureditev odbojkarskega igrišča na mivki (ŠRC Žogica) 

5. Razno 
 

Ad/1 
Potrditev zapisnika 27. seje Sveta KS z dne 16.7.2021 in pregled sklepov 
 
Svet KS je po pregledu vsebine zapisnika soglasno potrdil zapisnik in sklepe 27. seje Sveta KS. 

 

Svet KS je sprejel 

S K L E P: da se pogleda ali so bili poslani vsi dopisi, ki so bili sprejeti na seji. 

 
Ad/2 

Organizacija krajevnega praznika 

 

Svet KS je pregledal sklepe za organizacijo krajevnega praznika in zaradi COVID situacije 
potrdil odločitev , da izvedemo samo kulturni program s podelitvijo priznanj. Naslednji 

sestanek v sredo 18.8.2021.  

 
Ad/3 

Določitev udeležencev sestanka s Salonit Anhovo glede kamnoloma 

 

Svet KS je sprejel 
S K L E P: sestanek bo organiziran v prostorih KS Solkan in udeležili se ga bodo: Jana Herega, 
Jaka Rijavec, Jure Antler, Miran Trtnik in Tomaž Černe. 

Odgovorna za sestanek je Jana Herega. 
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Ad/4 

Ureditev odbojkarskega igrišča na mivki (ŠRC Žogica) 

Svet je obravnaval predlog MONG o ureditvi igrišča za odbojko na mivki v ŠRC Žogica 

in sprejel  

SKLEP: ker je poletna sezona že pri koncu in ker KS trenutno nima planiranega denarja za 
ureditev igrišča, bomo igrišča obnavljali v naslednjem letu – letu 2022. 

 
 

Ad/5 
Razno 

 Od zadnje seje ni bila izdana nobena naročilnica; podpisana ni bila nobena pogodba. 

 
 Defibrilatorji 

Svet KS je dobil dopis Zavoda De Bernardi o prekinitve pogodbe za uporabo dveh 
defibrilatorjev (na KS in na stavbi šole) z dnem 16.9.2021 
S K L E P: obvestimo MONG in medije, da je Zavod De Bernardi prekinil pogodbo in 

naprošamo za pomoč pri nabavi novih defibrilatorjev. 
 

 Vzdrževanje  
Na pokopališču potekajo vzdrževalna dela po planu in bodo predvidoma končana pred 
prvim novembrom. 

 
 Pokrajinski arhiv  

Predlagamo, da je za sodelovanje s Pokrajinskim arhivom zadolžena Vesna Bašin in 
doreče pripravo pisnega strokovnega navodila za odbiranje gradiva. 
 

 Internetna stran 
Svet je sprejel  

SKLEP: Cobit pripravi ponudbo za novo spletno stran. 
 

 Primopredaja od čevljarja 

Branko Belingar bo sodeloval pri primopredaji prostora , ki ga je čevljar imel v 
najemu. 

 
 WC pri Mobiletu 

Takoj je potrebno sporočiti na MONG in Prostorož, da je pri Mobiletu potrebno 
postaviti WC za potrebo delovanja Mobileta.  

 

 
 

Seja je bila zaključena ob 21.00. 
 

Zapisal 
Tomaž Černe 

 

 

PODPREDSEDNIK  SVETA KS 
Jaka Rijavec l.r. 

 


